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Tahukah kalian? Di antara para 

Malaikat, ada yang setiap saat 

selalu berkeliling mencari sesuatu.  

Apa ya yang mereka cari...? 

Abu Hurairah z bercerita 

tentang para Malaikat ini, seperti 

yang disabdakan oleh Nabi n. 
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Rasulullah n bersabda: 

‘Sesungguhnya Allah 

Tabaraka wa Ta’ala 

memiliki para malaikat 

khusus yang senantiasa 

berkeliling mencari di 

mana adanya majelis-

majelis dzikir. 
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Setelah mendapatkan suatu kaum yang berdzikir 

kepada Allah k, 

mereka pun saling 

memanggil seraya 

berkata: 

“Kemarilah, penuhi 

keperluan kalian!” 
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Maka datanglah para Malaikat mengerumuni ahli dzikir 

itu dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia.  

Kemudian Rabb mereka bertanya – dan Dia lebih 

Mengetahui:  

 

 

 

“Apa yang 

dikatakan para 

hamba-Ku?” 
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“Mereka mensucikan-Mu 

(tasbih), mereka 

membesarkan-Mu (takbir), 

mereka memuji-Mu (tahmid) 

dan mengagungkan-Mu.” 

Malaikat menjawab;  
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Kemudian Rabb mereka yang Maha Mengetahui 

berfirman:  

 

 

 

 

“Apakah 

mereka 

melihatKu?” 
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Malaikat menjawab, “Tidak, 

demi Allah, mereka tidak 

melihat Engkau.” 

Allah bertanya, 

“Bagaimanakah bila mereka 

melihat-Ku?” 
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Para malaikat menjawab: “Andaikata 

mereka melihat Engkau, tentu mereka 

lebih hebat lagi beribadah kepada-Mu, 

lebih giat lagi mengagungkan-Mu, dan 

lebih banyak lagi bertasbih 

kepada-Mu.” 
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Allah berkata, “Lalu apa yang mereka minta?” 
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Para 

Malaikat 

menjawab, 

“Mereka 

memohon 

surga 

kepada-

Mu.” 
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Allah bertanya lagi: “Apakah mereka 

melihat surga?” 

Para malaikat menjawab,  

“Tidak demi Allah, mereka tidak 

melihatnya.” 

Allah bertanya,  

“Bagaimanakah kalau mereka melihatnya?” 
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Para Malaikat menjawab:  

“Kalau mereka melihatnya, tentu 

mereka lebih giat lagi untuk 

mendapatkannya, lebih hebat lagi 

memintanya, dan lebih besar lagi 

keinginannya.  
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Rabb bertanya,  

“Mereka 

meminta 

perlindungan 

dari apa?” 
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Para Malaikat menjawab, 

“Mereka meminta 

perlindungan dari api 

neraka.” 

Maka Rabb bertanya, 

“Apakah mereka 

melihatnya?” 
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Para Malaikat menjawab, “Demi Allah, 

mereka tidak melihatnya.” 

Rabb bertanya, “Bagaimanakah 

kalau mereka melihatnya?” 

Para Malaikat menjawab, “Kalau mereka melihatnya, 

tentu akan lebih hebat lagi mereka lari menjauhinya, 

dan lebih hebat lagi merasa takut kepadanya.” 
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Maka Rabb 

berfirman,  

“Ku persaksikan 

kepadamu 

bahwa Aku telah 

mengampuni 

mereka.”  
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Ada satu malaikat di antara para Malaikat itu bertanya,  

“Di tengah-tenah 

mereka ada si 

Fulan, dia tidak 

termasuk di 

antara mereka 

(ahli dzikir itu), dia datang hanya karena suatu 

keperluan.” 
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Allah berfirman, 

“Mereka adalah 

orang-orang yang 

berdzikir, siapapun 

yang terlibat 

bersama mereka 

tidaklah celaka.” 

(HR Bukhari). 
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Nah teman-teman sekarang tahu kan, siapa yang 

dicari para Malaikat?  Itulah majelis dzikir, yaitu 

sekumpulan orang yang berdzikir kepada Allah. Para 

Malaikat mencintai mereka. Mereka mempelajari 

agama Islam, belajar dan mengajarkan Al-Qur’an dan 

hadits-hadits Nabi n. Mereka itulah orang-orang 

yang beruntung mendapat ampunan dari Allah k. 

Teman-teman juga mau kan bersama mereka? 
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1. Manakah kelompok yang bukan termasuk 

majelis dzikir? 

 Orang-orang  yang mengerjakan PR matematika 

 Orang yang bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah 

 Orang yang mempelajari al-Qur’an 

 Orang-orang yang mempelajari hadits-hadits Nabi n. 

1. Bisakah kita melihat Allah? 

 Ya     Tidak 

2. Bisakah Allah melihat kita? 

 Ya    Tidak 

3. Al-Alim adalah salah satu sifat Allah yang berarti... 

 Maha Melihat   Maha Mengetahui 
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4. Al-Rabb adalah salah satu sifat Allah yang berarti... 

 Maha Pemurah   Maha Mengatur dan Menguasai Alam 

5. Allah Maha Mengampuni hamba-hamba-Nya karena Allah adalah... 

 Al-Bashir    Al-Ghaffar 

6. Allah Maha Mendengarkan permintaan hamba-Nya karena Allah adalah 

 As-Sami’    Ar-Rahman 

7. Allah Maha Melihat apa yang dilakukan hamba-hamba-Nya kaena Allah 

adalah.. 

 Al-‘Alim    Al-Bashir 

 

-------------------------- 


